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 4136مارس  53 -اإلدارةتقرير رئيس مجمس 

 المساهمون  األعزاء 

أصاااااا نفسياااااابس عناااااا مسل   داااااافسياااااابسأيعاااااا مسع.عاااااانس أن أسنند اااااايسنناااااال   سنن عاااااا   س        مس ناااااا   سأبسأ ااااااأ سن اااااا سنند   اااااا  س
س س4136ع  نسس53ف سنع دعسننع ته سننع ن فسنعد يس

 األداء التشغيمي 

عع ااااااالبس ستااااااا سس08:عق   ااااااافسعاااااااعسس%س41دز ااااااا أأسل اااااااأ   سمالللسنع داااااااعسنعع ااااااالبس سس3105حقااااااا سنند ااااااايسأ د حااااااا سصااااااا ف فسدع ااااااا س
ن عاااالسنال اااا نأن سد ناااادفسسنعد اااايس سلت اااازهس اااادةسننز اااا أأسفاااا سن ناااا نسناااا أنمسننقاااال ننع صاااا  تحق قهاااا سنااااللس عاااانسننعتاااا أسعاااابسنن اااا  س

س سسسننع ص  س عنسننعت أسعبسنن   س%سعق   فسد59%سلسن نع ضسننعنصص  سد ندفس:ل أ   س

%س نااااا س31لعااااابسي ئاااااأن سأ لااااا فسننتعل ااااالسن نااااالع سد نااااادفسسننت.   ااااافسنأن سننع ئاااااأأسعااااابسن يعااااا لسننعصااااا ف فسن تعاااااعسصااااا ف س  ااااا س
ننلأنئاااااع سست اااال سننااااد س ااااا أسيعاااا ستحناااابننننقااااا لضسلنننااااعع   سد  عاااا ففس نااااا سسفاااا ععتاااا أسلدناااايسدناااااد سننز اااا أأسنعع اااالبس سس03;3

س سسست ععفسنالعلنلسعع سنأهسنن سن نع ضسف ستحنبسعنتلهسننلأنئعسننع نععفسننت ععف

ح٘قففففففا   حضفففففف ٓ  عع اااااالبس  سل ااااااأس904%س ناااااا س5د ناااااادفسسننعتاااااا أس .عاااااا ن سن  اااااا نأن سن ناااااا هسعاااااابس  اااااا سننعلنئااااااأسنااااااللس تعااااااعسن

ل اااأستع ااابسنند ااايسعااابستلنااا عسعصااا أ سأنااالسنن نااال سدح ااا سالس  تعاااأسس.2112ٍففف ٝ٘  ٍْفففز  ىفففذمو ٍفففِ فٞفففش  ى ٘  فففذ ففففٜ  ىخْففف صىٜ
سيع سدع فسعص أ سنعأنلسفق س 

نن اااااا  سننع صاااااا   ستاااااا سن لاااااا مسد  اااااافستحت اااااافس.أ ااااااأأسنااااااأي سس%سعق   اااااافسداااااا عنسننعتاااااا أسعااااااب;سن تع اااااا سدعقااااااأن لف  سننتلاااااا  لسعصاااااا س
ننعصاااااا ف فسنالناااااالع فسلنيع ن اااااا سفاااااا سألناااااافسنالعاااااا  ن سنن  د اااااافسننعتحااااااأأسلننتاااااا س اااااا سفاااااا سننع نحاااااالسناللناااااا  سل حاااااابسندس  عاااااالسفاااااا س

ساليع لسنن.أ أأسد ع     ته  ستحق  ستحن    سيع سننت ععفسنن س ندفسننأنلسععس علس دةسن

ل  ااااازهسدنااااايسدناااااد س سع صااااا  يااااابس عااااانسننعتااااا أسعااااابسنن ااااا  سنن  نعااااا ضس د ااااا سعق   ااااافسدعع ااااالبس سس4;30دع ااااا سننااااا ئ سنالئتعااااا بس
ن نعااااا ضسننعنصصااااا  سيعااااا سحنااااا  سننلااااا    سلن نعااااا ضسننعنصصااااا  سنن  عااااافسنااااادد سنهااااادةسننعااااا ل سنال . د اااااف س.ااااالأأسنصاااااللس

س% 367%سلت   فستت أنمس ندفس4047أسد ندفسنند يسع ع فسععسننق لضسننعت ث س

ننناااا ل سٍٗففففغ رىففففلي فَففففِ ف ٝففففت  لعااااعسدنااااي0س عع اااالبس س4;401دعدعاااا س%س303د ناااادفسمسزنأ سننقاااا لضسلنننااااعع   سنن دااااعسنااااللس
ناااا.ع سن يعاااا لسفاااا سن عاااا  ن سنااااأ   س عاااالنس ل اااا س  اااالضس.زئ اااا سننتنااااأ أن سنن د اااا أسس ااااأأبس لحاااا سأبسفاااا س اااادنسنن عاااالسننعتلنعااااعسم

فاااا سننلأنئااااعسلس ت .اااافسناااادنيس عاااا سلأنئااااعسنند اااايسسن د اااا سنس عاااالسسيعاااا بعااااعفسلااااهأ سنااااع  فسيعاااا ب سدحااااأث سفاااا سأيعاااا لسنند اااايسننتاااا س
ننع زن  ااااافسنن علع ااااافسفااااا س ه  ااااافسنن داااااع سنااااا قل سنند ااااايسمسفااااا سن تعااااا  سنننااااا لنفسفااااا سسلد نتااااا ن 0سسعع ااااالبس س40:51 نااااا س%51د نااااادفس

س ننع  ناااااااااااااااااااااااااااااااادفسصاااااااااااااااااااااااااااااااالل لاااااااااااااااااااااااااااااااا س اااااااااااااااااااااااااااااااادةسننناااااااااااااااااااااااااااااااا لنفسننع ئعاااااااااااااااااااااااااااااااافسفاااااااااااااااااااااااااااااااا سن دننل اااااااااااااااااااااااااااااااا سننع  ناااااااااااااااااااااااااااااااا سمس
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 رأس المال 

سفاااا ننعتاااا أسسياااابسعنااااتلهسعع اااالبس س708 بسن نع عاااا س ااااأ ةسمسلننتاااا ستدااااسس سعع اااالبس54407 أنسننعاااا لسنن  اااا ع سنعد اااايسسل ااااأسدعاااا 
سسعاااااا لسنند اااااايننسع ااااااألس ع  اااااافس أنننااااااتع سلدقاااااالأسسمس ت .اااااافسلستلز  اااااا  سن  داااااا رس ق دعهاااااا س.زئ اااااا سن  داااااا رسننع  تااااااف س4135أ نااااااعد س
 س%340847د ناااااااادفسسن أ اااااااا سننع عاااااااال ننقاااااااا  ل  سننحااااااااأسد ناااااااادفسنيعاااااااا سعاااااااابسس4136عاااااااا  نسس53%س عاااااااا سفاااااااا س3607سد ناااااااادف

ي ااااأسع اااااألس ز ااااأسد ث اااا سيااااابسننحااااأسن أ اااا سننع عااااال سسلننعح ف اااافسيع ااااان نااااتع سنند اااايسفاااا س أن أسلعااااا اسننعاااا ن سدحااااد سلي   ااااافس
سعبس دلسنند يسننع  ز سنن ع    س

 شكر وتقدير

نااااا   سأبسأتقاااااأ سد نلااااا  سنن.ز ااااالس نااااا سيعلئ ااااا سلعنااااا  ع   سنن ااااا ن سيعااااا سأيعهااااا سننعناااااتع س   دااااافسيااااابسأيعااااا مسع.عااااانسن أن أمس 
نند ااااايسننع  اااااز سنن عااااا   سلننه ئااااافسنن  عااااافسننااااال سننعااااا لسنتل. هااااا ته سننح  عااااافسسمنعد اااااي س عااااا س تقاااااأ سد نلااااا  س نااااا سنن.هااااا  سنن   د اااااف

نلتع   ه سيع سلعن  أته سنع.هلأنت   س ع س ل  س أن أسنند يسلسعل ع اس س صه سف سنن عللن 

لفااااا سنننتااااا  مس لااااا ف  سأبس تل.ااااااسد.ز ااااالسننلااااا  سنععقااااا  سنننااااا ع سنعلال ااااا سحعااااا أسصااااا ح سنن.لنااااافسننناااااع  بس ااااا دلنسدااااابسنااااا  أس
سننع   مسنق  أتاسننععهعفسلتل. ه تاسننح  عفسننت س نت   سده سيع س    سننتقأ سلنن . ر س

سلنننل سيع   سل حعفسنهللسلد   تا
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 فح)غ١ر اٌّذلمح(اٌّرد١ٍح اٌّىثا١ٌّسا١ٔح اٌع١ِّٛح 

  4136ِارش  53وّا فٟ 

 
 

    
 ٍذققت

  53/15/4136 31/13/2113 31/12/2113 
 أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ أٌف لاير عّأٟ إٝؼ ط األطٛي

     
 581,538 578,661 121242514 3 ت ىْقذٝت ٗ ألسطذة ىذٙ  ىبْ٘ك  ىَشمضٝ

 441,731 368,611 1412124 4   )ط فٜ(  ىَغخغق ٍِ  ىبْ٘ك ٗإٝذ ػ ث أمشٙ فٜ أع٘ ق  ىَ ه

 4,181,366 3,613,134 221,120,4 5   )ط فٜ( ٗ  ّشطت  ىخَ٘ٝيٞت ىيؼَالء    ىقشٗع ٗ ىغي ٞ ث

 354,815 331,611 13320,2 6  ىَ ىٞت  عخزَ س ث 

 41,316 41,353 ,,2122 ,  ث ٗ ىَؼذ ث  ىََخين

 681 513 411 11 أط٘ه  ىؼشٝبت  ىَؤصيت

 11,363 11,515 1142,03 0  ألط٘ه  ألمشٙ

  ────── ──────  ──────  
 4,168,563 4,155,164 3252621,4  إجّاٌٟ األطٛي 

  ═══════ ═══════ ═══════ 

     االٌتساِاخ
     

 448,576 315,366 ,10,233   ث أمشٙ ٍِ أع٘ ق  ىَ ه   ىَغخغق ىيبْ٘ك ٗإٝذ ػ

 4,316,376 4,114,874 2202,2,04 , ٗ ىغغ ب ث   عخزَ سٝت فٞش  ىَقٞذة  ٗد  غ  ىؼَالء

 11,734 314,711 2,,1122 11   ىخض ٍ ث  ألمشٙ

 7,741 3,476 125,6 11  ىؼش  ب

  ────── ────── ────── 

 4,611,771 4,576,785 ,32123,06  إجّاٌٟ االٌتساِاخ

  ────── ────── ────── 

     

 16,111 16,111 2,11,, 12 األِٛاي اٌثا٠ٛٔح

  ────── ────── ────── 

     دمٛق اٌّطا١ّ٘ٓ
     

 331,115 331,115 1212003  سأط  ىَ ه

 56,687 56,687 342465  إعخٞ ؽٜ ػالٗة إطذ س أعٌٖ

 56,718 56,718 3,2506   إلعخٞ ؽٜ  ىق ّّٜ٘

 6,636 6,636 ,4241   إلعخٞ ؽٜ  ىؼ ً

 66,617 53,773 ,45263 13  إلعخٞ ؽ ث  ألمشٙ  ىغٞش ق بيت ىيخ٘صٝغ

 38,841 - -   ىخ٘صٝؼ ث  ىْقذٝت  ىَقخشعت 

 33,111 - -  ٍقخشعت عٌٖ ح٘صٝؼ ث 

 88,418 15,877 62513,   ألسب ط  ىَغخضضة

  ────── ────── ────── 

 541,116 466,616 3222515  جّاٌٟ دمٛق اٌّطا١ّ٘ٓإ

 

  

────── ────── ────── 

 4,168,563 4,155,164 3252621,4  ٚدمٛق ا ٌّطا١ّ٘ٓ ٚاالِٛاي اٌثا٠ٛٔح ،إجّاٌٟ االٌتساِاخ، 

  ═══════ ═══════ ═══════ 

     

     
 

 بْ ء  ػيٚ قش س ٍضيظ  إلد سة.    2114بشٝو   ,1  ىبٞ ّ ث  ىَ ىٞت  ىَشعيٞت  ىَنز ت  ػخَذث ىإلطذ س فٜ

 

 

 

 

 

 

__________________                                                               __________________  

   ىش ٞظ  ىخْ ٞزٛ          س ٞظ ٍضيظ  إلد سة                                                               

  

 

. صضء ً ٍِ  ىبٞ ّ ث  ىَ ىٞت  ىَشعيٞت  ىَنز ت 23إىٚ 1حشنو  إلٝؼ ع ث  ىخ٘ػٞغٞت  ىَشفقت ٍِ   
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 ت١اْ اٌذخً اٌّردٍٟ اٌّىثف )غ١ر اٌّذلك(

 4136ِارش  53ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ 
         ِارش 53ّٕت١ٙح فٟ أشٙر اٌ ثالثحاٌ                                                                           

  

 2113  4136 إٝؼ ط 

 أىا لاير ػَ ّٜ  أٌف لاير عّأٟ  

     

 ,2,2,1  41,871 15 إٝش د ث  ى ٘  ذ

 (,11231)  (6,158) 16 ٍظشٗف ث  ى ٘  ذ

 1,2411  31,643  طافٟ إ٠راداخ اٌفٛائذ

     

 5  431   ٝش د ث ٍِ أّشطت  ىخَ٘ٝو ٗ  عخزَ س   عالٍٞت

 (1)  (61)  ّ قض :عظت أطغ ب ٗد  غ   عخزَ س  ىَطيق ٍِ  ىشبظ

 4  311  طافٟ اٌذخً ِٓ أٔشطح اٌت٠ًّٛ ٚاالضتثّار اإلضال١ِح

     

 2111,  1,413 ,1 إٝش د ث  ىخشغٞو  ألمشٙ

      

 242415  48,466  إ٠راداخ اٌتشغ١ً

 

 ِظرٚفاخ اٌتشغ١ً

 
 

 
 

 (62042)  (1,761)  حن ىٞا  ىَ٘ظ ِٞ

 (32001)  (6,414) 10 ٍظشٗف ث  ىخشغٞو  ألمشٙ

 (0,3)  (166) ,   عخٖالك 

  (34,818)  (1125,6) 

     

     

 ,12201  35,865  اٌرتخ ِٓ اٌع١ٍّاخ لثً اٌّخظظاخ ٚاإلضترداداخ ٚاٌضرائة 

     

 (423,6)  (5,166) 5 قشٗع  ىؼَالء –ٍظ سٝا مغ  ش  إل خَ ُ 

 ,14  361 5  ىَ شس ػْٖ  ٍِ ٍخظض مغ  ش  إل خَ ُ ٗ ىَغخشدة  ىَب ىغ  

 12010  3,768   ىَب ىغ  ىَغخشدة ٍِ  ىقشٗع  ىَؼذٍٗت 

 21  (31)  إّخ  ع فٜ قَٞت  إلعخزَ س ث  ىَخ عت ىيبٞغ) ىَشحضغ ( /ٍخظض

 (,63)  356   ىبْ٘ك -مغ  ش  إلحَ ُ  )ٍخظض( ىَشحضغ /

 (,3214)  (3,641)  طافٟ((ِجّٛع ِخظض اٌخطائر  

     

 1,,2,  33,187  األرتاح لثً اٌضرائة

     

 (12104)  (3,671) 11  ىؼشٝبت

 02506  31,511  طافٟ رتخ اٌفترج

     

     ا٠راداخ شاٍِح اخرٜ

 061  116  ط فٜ عشمت قٞ٘د  إلعخزَ س ث  ىَخ٘فشة ىيبٞغ

 (20)  (71)  ٘فشة ىيبٞغ ىخأرٞش  ىؼشٝبٜ ىظ فٜ ّخ  ش  إلعخزَ س ث  ىَخ

 032  156  ا٠راداخ شاٍِح اخرٜ ٌٍفترج

 2410,  33,163  ِجّٛع اال٠راداخ اٌشاٍِح االخرٜ

     

   ىؼ  ذ  ىغْ٘ٛ ىيغٌٖ

   ىي خشة ىؼ  ذ   ع عٜ ٗ ىَخ غ  سب ط  ىَغ َِٕٞ 
 1.156 

 
1.12, 

     

     

    

    

 

صضء ً ٍِ  ىبٞ ّ ث  ىَ ىٞت  ىَشعيٞت  ىَنز ت. 23إىٚ 1ِ حشنو  إلٝؼ ع ث  ىخ٘ػٞغٞت  ىَشفقت ٍ  
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         ِارش  53إٌّت١ٙح فٟ أشٙر  اٌثالثح ت١اْ اٌتذفماخ إٌمذ٠ح اٌّرد١ٍح اٌّىثفح )غ١ر اٌّذلمح(

  4136ِارش  53ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ 
  

 إٝؼ ط
4136  2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ  أٌف لاير عّأٟ  
     األٔشطح اٌتشغ١ٍ١ح

 1,,2,  667,11   ىؼشٝبت ىي خشة  ىشبظ قبو

      ىخؼذٝالث ىيبْ٘د  ىخ ىٞت : 

 115  166 ,  إلعخٖالك
 6,466  5,768  )ط فٜ( ٍخظض مغ  ش  إل خَ ُ 

 856  (356)  ) ىَشحضغ( / ٍخظض مغ  ش قشٗع بْنٞت )ط فٜ(
 (43)  31  قَٞت  إلعخزَ س ث  ىَخ٘فشٓ ىيبٞغ مغ  ش إّخ  ع  /  ىَشحضغ()
(6)  بٞغ ٍؼذ ث  أسب ط (ط فٜ)   - 

 (414)  (383)  أسب ط بٞغ  عزَ س ث 
 (3,137)  (3,618)  إٝش د ث  إلعخزَ س ث  

 36,465  36,634  أرتاح اٌتشغ١ً لثً اٌتغ١راخ فٟ األطٛي ٚاإلٌتساِاخ اٌتشغ١ٍ١ٗ 

     
 (61,114)  46,561  ىَ ه ىبْ٘ك ٗإٝذ ػ ث أمشٙ فٜ أع٘ ق    ٍِ  ىَغخغق ىضٝ دة ٍِ 
 (6,847)  (64,571)   ىَغخغق ىيبْ٘ك ٗإٝذ ػ ث أمشٙ ٍِ أع٘ ق  ىَ ه   ىضٝ دة ٍِ 

 (85,866)  (41,413)   ىقشٗع ٗ ىغي ٞ ث إىٚ  ىؼَالءٍِ  ىضٝ دة 
 (38,177)  (58,164)   ألط٘ه  ألمشٙ  ىضٝ دة فٜ 
 317,161  871,147  ٗد  غ  ىؼَالء  ىضٝ دة فٜ 

 55,151  47,681   إلىخض ٍ ث  ألمشٙىضٝ دة فٜ  

     
 67,111  835,854  اٌع١ٍّاخ   إٌمذ٠ح اٌّطتخذِح ِٓ

 (7,711)  (7,571)   ىؼش  ب  ىَذف٘ػٔ

 56,664  811,416    ّشطت  ىخشغٞيٞت ط فٜ  ىْقذٝت  ىَغخخذٍت ٍِ

     
     األٔشطح اإلضتثّار٠ح 

 (656)  (4,353)  شش ء  عخزَ س ث 
 3,711  3,156   ىَخغظو ٍِ بٞغ  عخزَ س ث 
 (751)  (651) , شش ء  ىََخين ث ٗ ىَؼذ ث

 -  6   ىََخين ث ٗ ىَؼذ ث  ىخظشف فٜ
 233  -   ٍِ  ىََخين ث ٗ  ىَؼذ ث ٗ  ىؼش  ب فشٗق ث  ىخغ٘ٝو

 616  136   ى ٘  ذ  ىَغخيَت ٍِ عْذ ث  ىخَْٞت  ىغنٍ٘ٞت ٗ  عخزَ س ث   مشٙ 

 ,,3  864 ,1 ح٘صٝؼ ث  ألسب ط  ىَغخيَت ٍِ  ألٗس ق  ىَ ىٞت

 3,114  13  طافٟ إٌمذ٠ح اٌّطتخذِح فٟ االٔشطح اإلضتثّار٠ح

     
     

     األٔشطح اٌت١ٍ٠ّٛح
 (1,23,1)  (38,841)  ح٘صٝؼ ث  ألسب ط  ىَذف٘ػت

 31,111  -   ىَخغظو ٍِ  ىقشع  ىز ّ٘ٛ

 (123,1)  (38,841)  ح فٟ  األٔشطح اٌت١ٍ٠ّٛحطافٟ إٌمذ٠ح اٌّطتخذِ

     
 3,,3,2  763,157  إٌمذ ٚ ِا فٟ دىُ إٌمذ  فٟاٌس٠ادج  

 21,0,,2  616,537   ىْقذ ٗ ٍ  فٜ عنٌ  ىْقذ فٜ بذ ٝت  ى خشة

 31,2151  3,113,171  إٌمذ ٚ ِا فٟ دىُ إٌمذ  فٟ ٔٙا٠ح اٌفترج

     
     

     اٌّّثٍح فٟ:
 ,356244  3,146,136 3 ىْقذٝت ٗ ألسطذة ىذٙ  ىبْ٘ك  ىَشمضٝت 

 (3,22,6)  61,158  ط فٜ  ى٘د  غ ٗ ألسطذة ىذٙ  ىبْ٘ك ٗ ىَؤعغ ث  ىَ ىٞت  ألمشٙ

  3,113,171  31,2151 

     
     
     

 

 ىَنز ت.صضء ً ٍِ  ىبٞ ّ ث  ىَ ىٞت  ىَشعيٞت   32إىٚ 1حشنو  إلٝؼ ع ث  ىخ٘ػٞغٞت  ىَشفقت ٍِ 
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 بٞ ُ  ىخغٞش ث فٜ عق٘ق  ىَغ َِٕٞ  ىَشعيٜ  ىَنزا  
)فٞش  ىَذقق(    2114ٍ سط  31ىي خشة  ىَْخٖٞت فٜ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  حخٌ  ىخغ٘ٝالث إىٚ   عخٞ ؽٜ  ىق ّّٜ٘ ٗإعخٞ ؽٜ  ألٍ٘ ه  ىز ّ٘ٝت ػيٚ أع ط عْ٘ٛ*   

   
ز تىبٞ ّ ث  ىَ ىٞت  ىَشعيٞت  ىَنصضء ً ٍِ   23إىٚ  1 إلٝؼ ع ث  ىخ٘ػٞغٞت  ىَشفقت ٍِ  حشنو

 

 

 

 رأش

 اٌّاي

عالٚج  ٟادت١اط

 اطذار االضُٙ

االدت١اطٟ 

 اٌمأٟٛٔ *

االدت١اطٟ غ١ر  االدت١اطٟ اٌعاَ

 *اٌماتً ٌٍتٛز٠ع

اٌتٛز٠عاخ إٌمذ٠ح 

 اٌّمتردح

ُ اٌتٛز٠عاخ االضٙ

 إٌّذح

 اٌّجّٛع األرتاح اٌّذتجسج

 ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عأٌف  ر.عأٌف  

          

2113ْٝ ٝش   1 ىشطٞذ مَ  فٜ    1112013 342465 3,2506 4241, 312,1, 1,23,1 - 65216, 3142452 

 2410, 02506 - - 032 - - - - ٍضَ٘ع  إلٝش د ث  ىش ٍيت ماله  ى خشة 

 (1,23,1) - - (1,23,1) - - - - - ح٘صٝؼ ث  ألسب ط  ىْقذٝت ماله  ى خشة 

 ,,2,424 32655, - - 312551 ,4241 3,2506 342465 1112013  4135 ِارش  53اٌرط١ذ وّا فٟ 

          

2113 إبشٝو  1 ىشطٞذ مَ  فٜ   1112013 56,687 56,718 6,636 53,773 - - 15,877 466,616 

 55,817 54,163 - - 136 - - - - ٍضَ٘ع  إلٝش د ث  ىش ٍيت ماله  ى خشة

 - (34,761) - - 34,761 - - - - ٍغ٘ه إلعخٞ ؽٜ  ألٍ٘ ه  ىز ّ٘ٝت

 - - - - - -  - - ٍغ٘ه ىإلعخٞ ؽٜ  ىق ّّٜ٘

 - (38,841) - 38,841 - - - - - ٍغ٘ه ىيخ٘صٝؼ ث  ىْقذٝت  ىَقخشعت

ْغتؼ ث  ألعٌٖ  ىَىيخ٘صٍٝغ٘ه   - - - - - - 33,111 (33,111) - 

 541,116 88,418 33,111 38,841 66,617 6,636 56,718 56,687 1112013   4135د٠طّثر  53اٌرط١ذ وّا فٟ 

          

          
2114ْٝ ٝش  1 ىشطٞذ مَ  فٜ   1112013 342465 3,2506 4241, 442,15 162621 112101 662216 3202104 

 112141 ,11231 - - 34, - - - - ٍضَ٘ع  إلٝش د ث  ىش ٍيت ماله  ى خشة

 (162621) - - (162621) - - - - - ح٘صٝؼ ث  ألسب ط  ىْقذٝت ماله  ى خشة

 - - (112101) - - - - - 112101 إطذ س أعٌٖ

 ────── ────── ───── ───── ────── ────── ────── ────── ────── 

 544,717 18,735 - - 67,856 6,636 56,718 56,687 343,115  4136ِارش  53اٌرط١ذ وّا فٟ 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )غ١ر اٌّذلمح(  فحدٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّرد١ٍح اٌّىث إ٠ضاداخ

  4136ِارش  53ٌٍفترج إٌّت١ٙح  فٟ 
 

 اٌشىً اٌمأٟٛٔ ٚاألٔشطح اٌرئ١ط١ح     3

مششمت ٍغ َٕت ػ ٍتي ٗٝقً٘  ىبْل بشنو س ٞغٜ بخقذٌٝ مذٍ ث ٍظشفٞت إىٚ  3,,1ّٜ )ػ.ً.ع.ع( ) ىبْل( فٜ عيطْت ػَ ُ عْت حأعظ  ىبْل  ى٘ؽْٜ  ىؼَ          

ٍِ  ىبْل  ىششم ث ٗ ألفش د فٜ عيطْت ػَ ُ ٗىٔ فشٗع بنو ٍِ دٗىت  إلٍ س ث  ىؼشبٞت  ىَخغذة ٗصَٖ٘سٝت ٍظش  ىؼشبٞت. َٝ سط  ىبْل أػَ ىٔ بخشمٞض 

َُغضو ٕ٘ طْذٗق بشٝذ  ىَشمضٛ  ىؼَ ي سٗٛي سٍض 51, ّٜي ٕٗ٘ ػؼ٘ فٜ ّظ ً حأٍِٞ  ى٘د  غ  ىَظشفٞت ىذٙ  ىبْل  ىَشمضٛ  ىؼَ ّٜ. ػْ٘ ُ  ىبْل  ى

  ىبْل ٍغضو فٜ  ىق  َت   ع عٞت بغ٘ق ٍغقؾ ىالٗس ق  ىَ ىٞت .ي ٍغقؾي عيطْت ػَ ُ. 112بشٝذٛ 

  

 .)ٍ٘ظا 123,1 -2112دٝغَبش  31ٍ٘ظا ٗ 12330  – 2113ٍ سط  31 ( 2114ٍ سط  31ٍ٘ظا مَ  فٜ   123,1ٝؼَو ىذٙ  ىبْل  

 

  
 اٌط١اضاخ اٌّذاضث١ح اٌٙاِح    4

   

ي ٗ ىَخؼيق ب ىخق سٝش  ىَ ىٞت  ىَشعيٞت. حخ ق  ىغٞ ع ث  ىَغ عبٞت  ىخٜ 34ىقذ حٌ إػذ د  ىبٞ ّ ث  ىَ ىٞت  ىَشعيٞت  ىَنز ت ىيبْل ٗفق  ىيَؼٞ س  ىَغ عبٜ  ىذٗىٜ سقٌ 

فةخذٍج فٜ إػذ د  ىبٞ ّ ث  ىَ ىٞت  ىَشعيٞت  عخ ث ك م . ٗقذ 2112دٝغَبش  31ٍغ حيل  ىخٜ  عخخذٍج فٜ إػذ د  ىبٞ ّ ث  ىَ ىٞت  ىغْ٘ٝت ىيغْت  ىَْخٖٞت فٜ  ال

 ىَ ىٞت  ىَشعيٞت  ىَخخظشة.ٍِ  ىبٞ ّ ث   22. ٗفق  ىزىل ٝؼطٚ  ىذّٞ  ىإلفظ ط حخؼيق  ىقَٞت  ىؼ دىت فٜ  ىَزمشة سقٌ IFRS 13 w.e.f 1.1.13 ػخَذ  ىبْل 

 

فة  حغخ٘ٛ  ىبٞ ّ ث  ىَ ىٞت  ىَشعيٞت  ث ك م ػيٚ م فت  ىَؼيٍ٘ ث ٗ إلفظ ع ث  ىَطي٘بت ىيبٞ ّ ث  ىَ ىٞت  ىن ٍيت  ىخٜ ٝخٌ إػذ دٕ  ٗفق  ىَؼ ٝٞش  ىخق سٝش  ىَ ىٞت  ال

ٍؤشش  ىيْخ  ش  ىخٜ َٝنِ ح٘قؼٖ    2114ٍ سط  31 ىَْخٖٞت فٜ   ىخغؼٖٔش  ىذٗىٞت. ب إلػ فت إىٚ رىلي فئّٔ ىٞظ ٍِ  ىؼشٗسة أُ حنُ٘  ىْخ  ش  ىَغققت ىألش

 . 2114دٝغَبش  31ىيغْت  ىَ ىٞت  ىَْخٖٞت فٜ 

 

فةىقذ حٌ إػذ د  ىبٞ ّ ث  ىَ ىٞت  ىَشعيٞت  ث ك م  ب ىشٝ ه  ىؼَ ّٜي ٍغ حقشٝبٖ  إىٚ أقشب أىا طغٞظي إ  فٜ  ىغ  ث  ىخٜ حَج  إلش سة بخالف رىل. فَٞ  ٝيٜ ال

  ىؼَالث  ىَغخخذٍت فٜ ػَيٞ ث  ىبْل: 

  ُ َىشٝ ه  ىؼَ ّٜ    عيطْت ػ  

  ىذسٌٕ  إلٍ س حٜ                 إلٍ س ث  ىؼشبٞت  ىَخغذة  

  ىذٗ س  ألٍشٝنٜ   صَٖ٘سٝت ٍظش  ىؼشبٞت  

ٌٞ  ىَينٞ ث  ىؼق سٝت  ىخ ىظت ىألس ػٜ ٗ ىَب ّٜ ٗقٞ ط ب ىقَٞت  ىؼ دىتي ىقذ حٌ إػذ د  ىبٞ ّ ث  ىَ ىٞت ٗفق  ىَبذأ  ىخني ت  ىخ سٝخٞتي ٗ ىزٛ حٌ حؼذٝئ ىٞشَو إػ دة حقٞ

 فشة ىيبٞغ. ألدٗ ث  ىَ ىٞت  ىَشخقت ٗ إلعخزَ س ث  ىَظْ ت مَ٘ص٘د ث ٍ ىٞت ٍذسصت ب ىقَٞت  ىؼ دىت ٍِ ماله  ألسب ط ٗ ىخغ  ش ٗ إلعخزَ س ث  ىَخ٘
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 )غ١ر اٌّذلمح(  ح اٌّرد١ٍح اٌّىثفحإ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌ

  4136ِارش  53ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 

 إٌمذ٠ح ٚاألرطذج ٌذٜ اٌثٕٛن اٌّروس٠ح    5

 

 53/15/4136 31/13/2113 31/12/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ أٌف لاير عّأٟ 

    

 362530 ,322,6 362,11  ىْقذٝت

 - 0,,12 - مضٝتمضْٝت ىذٙ  ىبْ٘ك  ىَش عْذ ث

 1152111 1412111 0512111 إٝذ ع ىذٙ  ىبْ٘ك  ىَشمضٝت شٖ د ث

 22622,0 1012,11 13,2313  ألسطذة  ألمشٙ ىذٙ  ىبْ٘ك  ىَشمضٝت

 ─────── ─────── ─────── 

    
 581,138 ,356244 121242114 إٌمذ ِٚا فٟ دىُ إٌمذ

 711 511 511 سأط  ىَ ه ىذٙ  ىبْل  ىَشمضٛ  ىؼَ ّٜ ٗدٝؼت
 ─────── ─────── ────── 

 3602316 578,661 3,146,736 إٌمذ ٚاالرطذج ٌذٜ اٌثٕٛن اٌّروس٠ح

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .  ٝض٘ص عغب ٗدٝؼت سأط  ىَ ه ٗحأٍِٞ  ى٘د  غ ىذٙ  ىبْل  ىَشمضٛ  ىؼَ ّٜ بذُٗ ٍ٘ فقت  ىبْل  ىَشمضٛ  ىؼَ ّٜ
  

 )طافٟ(إ٠ذاعاخ أخرٜ فٟ أضٛاق اٌّاي اٌّطتذك ِٓ اٌثٕٛن ٚ .6

 53/15/4136 31/13/2113 31/12/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ أٌف لاير عّأٟ 

    

 132061 12455, -  ىقشٗع ٗ ىغي ٞ ث ىيبْ٘ك 

 1002163 4,,11,2 1132611 إٝذ ػ ث ىذٙ  ىبْ٘ك 

 262634 232401 262513 أسطذٓ حغج  ىطيب 

 ─────── ───────  —————  

 ,220265 ,2132,1 1412124  ىَغخغق ٍِ  ىبْ٘ك ٗإٝذ ػ ث أمشٙ فٜ أع٘ ق  ىَ ه  

 (,13) (2161,) -  ّ قظ : ٍخظض مغ  ش  ىقشٗع

 - (60) - ّ قظ :  ى ٘  ذ  ىَغ ٘ػٔ

 ─────── ───────  —————  

 2202510 1,62401 361,346 ط فٜ  ىَغخغق ٍِ  ىبْ٘ك ٗإٝذ ػ ث أمشٙ فٜ أع٘ ق  ىَ ه

 ═══════ ═══════ ══════ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

, 

 

 )غ١ر اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّرد١ٍح اٌّىثفح

  4136ِارش  53ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 ٌٍعّالء )طافٟ(اٌمرٚع ٚاٌطٍف١اخ   7
 

 53/15/4136 31/13/2113 31/12/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ ػَ ّٜ أىا لاير أٌف لاير عّأٟ 

    

 121322401 1211323,5 3,114,111 قشٗع  ىششم ث

 121562,61 0625,5, 3,141,457  ىقشٗع  ىشخظٞت

 542260 402154 76,516 عغ ب ث  ىغغب ػيٚ  ىَنش٘ف

 35,555 ,,126 41,144 أّشطت  ىخَ٘ٝو  إلعالٍٜ

 ────── ────── ────── 

 221562041 2214,2013 4,311,665 إصَ ىٜ  ىقشٗع ٗ ىغي ٞ ث

ٗ  ى ٘  ذ  ىَضْٞت ّ قظ ً: بذه مغ  ش    خَ ُ  (11,786) (,02,,1) (002642) 

 ────── ────── ────── 

 4,181,366 3,613,134 4,163,116 ط فٜ  ىقشٗع ٗ ىغي ٞ ث

 ══════ ══════ ══════ 

   - 2113ٍ سط   31) 2114ٍ سط  31 ػَ ّٜ ٍغخغق ٍِ أؽش ف ر ث ػالقت فٜ ٍيُٞ٘ لاير  ,.,2  ٝخؼَِ إصَ ىٜ  ىقشٗع ٗ ىغي ٞ ث ٍبيغ ٗقذسٓ

 ٍيُٞ٘ لاير ػَ ّٜ(.36.1  -2112دٝغَبش  31ٍيُٞ٘ لاير ػَ ّٜ /  51.1

 

 ٍ٘ػغت أدّ ة : ضْٞتعشمت ٍخظض   ّخ  ع فٜ قَٞت  ىقشٗع ٗ  ىغي ٞ ث  ىَزم٘سٗ فٜ ٍخظظ ث مغ  ش    خَ ُ ٗ ى ٘  ذ  ىَ

 

 اٌمرٚع ِخظض خطائر

 شٖش   ىَْخٖٞت 12

31/12/2113 

أشٖش  ىَْخٖٞت  3

31/13/2113 

أشٙر إٌّت١ٙح  5

53/15/4136 

 

  أٌف لاير عّأٟ أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ

   ىغْت  ى خشة/ فٜ بذ ٝت  ىشطٞذ 81,174 502111 502111

  ىغْت  ى خشة/ ماله  ىَخظض 5,166 423,6 1,21,3

  ىغْت  ى خشة/  ىغ صت إىٖٞ /  ىَغخشدة ماله  ّخ ج (13) (64) (32153)

  ىغْت  ى خشة/ ماله  ىَشط٘ب (646) (12453) (62132)

  ىغْت  ى خشة/  ىَغ٘ه ماله (7) (143) (,15)

─────── ─────── ───────  

  ىغْت  ى خشة/ ىشطٞذ فٜ ّٖ ٝت  11,618 ,612,3 81,174

 ═══════  ═══════  ═══════ 
 

 

    ىَْخٖٞتشٖش 12

31/12/2113 

أشٖش  ىَْخٖٞت  3

31/13/2113 

أشٙر إٌّت١ٙح  5

 اٌفٛائذ اٌّجٕثح 53/15/4136

 أٌف لاير عّأٟ أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ
 

    

   ىغْت  ى خشة/ فٜ بذ ٝت  ىشطٞذ 41,161 ,16202 ,16202

   ىغْت  ى خشة/  ىَضْبت ماله 3,318 12531 1,,52

  ىغْت  ى خشة/  ىغ صت إىٖٞ /  ىَغخشدة ماله  ّخ ج (81) (03) (306)

  ىغْت  ىٚ  ٝش د  ى   ذة  ى خشة/  ىغ صت إىٖٞ /  ىَغخشدة ماله  ّخ ج - (,2) (1,3)

  ىغْت  ى خشة / ماله  ىَشط٘ب (5,648) (,10) (12342)

 فشٗق ث حغ٘ٝو  ىؼَيت  ألصْبٞت  - (,) (,)

─────── ─────── ───────  

  ىشطٞذ فٜ ّٖ ٝت  ى خشة/ ىغْت  31,115 102154 2120,1

═══════ ═══════  ═══════  

    
 

قبو ٍ٘ػذ   عخغق ق. ىخغؼٞشة  فٞشٕ  بأعؼ س إػ دةز بخت ٗ ى   ذة  ىبؼغ بأعؼ س ة .  ىَذ  قحخطيب دفغ  ى ٘  ذ ػيٚ أع ط  ح  ٞ ثصَٞغ  ىقشٗع ٗ ىغي   
 

 

ٍيُٞ٘ لاير   ,.66مظظج ٍبيغ  ٗ عٞذ  ُ  ى ٘  ذ  ىَضْٞت  ٗ ىغيا  ىخٜ   ٍظيغت أٗ فٞٔ ٍظيغت  ىَخش مَت  ػيٚ  ىقشٗع 2114ٍ سط  31 ػخب س  ٍِ 

 .لاير ػَ ّٜ(ٍيُٞ٘   61 -  2113دٝغَبش  31لاير ػَ ّٜ ٗ ٍيُٞ٘   02.4– 2113 ٍ سط   31ػَ ّٜ )
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11 

 

 )غ١ر اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّرد١ٍح اٌّىثفح

  4136ِارش  53ج إٌّت١ٙح فٟ ٌٍفتر
 ا١ٌحاإلضتثّاراخ اٌّ  - 8

 

 

  ىقَٞت  ىذفخشٝت  ىقَٞت  ىذفخشٝت اٌم١ّح اٌذفتر٠ح 

 53/15/4136 53/15/4135 31/12/2113 
 

 

 

ِذتفظ  تٙا ٌٍّتاجرج -أ  

 

 أىا س. ع أىا س. ع أٌف ر. ع

    عّاْ –االضتثّاراخ اٌّذرجح 

    

 262,61 - 48,861 عْذ ث  ىخَْٞت  ىغنٍ٘ٞت

 262,61 - 48,861 ٍضَ٘ع ٍغخ ع بٖ  ىيَخ صشة

 

االضتثّاراخ اٌّتادح ٌٍث١ع -ب  
 

 عّاْ –االضتثّاراخ اٌّذرجح 

 

   

 ,1, 516 817 قط ع  ىبْ٘ك ٗ  عخزَ س

 ,,121 12115 3,576 قط ع  ىظْ ػت

 021,5 02114 6,586 قط ع  ىخذٍ ث

 ,5226, 052,40 17,165 عْذ ث  ىخَْٞت  ىغنٍ٘ٞت

 18,663 ,52603 042654 

    أجٕث١ح -االضتثّاراخ اٌّذرجح 

    

 435 ,6 713 قط ع  ىبْ٘ك ٗ  عخزَ س

 ,22,2 - 5,566 قط ع  ىخذٍ ث

 ,,123 ,3236 156 عْذ ث  ىخَْٞت  ىغنٍ٘ٞت

 6,816 32436 42563 

    االضتثّاراخ غ١ر اٌّذرجح

 112555 ,251, 31,711 قط ع  ىبْ٘ك ٗ  عخزَ س

 32403 32403 5,615 قط ع  ىظْ ػت

 011 ,,2 447 قط ع  ىخذٍ ث

    

 36,411 11220, 14204, 

 1142166 1112410 317,615 ٍضَ٘ع   عخزَ س ث  ىَخ عت ىيبٞغ

 

  االضتثّاراخ اٌّذتفظ تٙا دتٝ تار٠خ االضتذماق -ج

   

 

 اضتثّاراخ  ِذرجح فٟ اٌخارج

   

 ,,,12 - 3,113 قط ع  ىظْ ػت

 ,,,12 - 3,113  ىَغخ ع بٖ  عخٚ ح سٝخ   عخغق قٍضَ٘ع   عزَ س ث 

    

 1322613 1112410 355,114 ِجّٛع االضتثّاراخ 
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 )غ١ر اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّرد١ٍح اٌّىثفح

  4136ِارش  53ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 )٠تثع(  ا١ٌحخ اٌّاالضتثّارا     8

 
 تفاط١ً االضتثّاراخ اٌجٛ٘ر٠ح

 

  ىيبْل ىيَغ ظت   عخزَ سٝت /  ىقَٞت  ىؼ دىت% ٍِ  ىقَٞت  ىذفخشٝت11فَٞ  ٝيٜ ّ٘سد ح  طٞو   عخزَ س ث  ىخٜ حضٝذ ػِ 

 

 اٌتىٍفح االِتالن  4136ِارش  53

 أٌف لاير عّأٟ % 

   

 1112,41 18.1 عْذ ث  ىخَْٞت  ىغنٍ٘ٞت

 ═════ ══════ 

    5413 ِارش 53

   

   

 17,661 11.1 عْذ ث  ىخَْٞت  ىغنٍ٘ٞت

 ════ ═════ 

 

 
 

 

 

 

 

 اٌّّتٍىاخ ٚاٌّعذاخ  1

أس ػٜ ٍٗب ّٜ  

ٍَي٘مت ىيبْل 

ٗحغغْٞ ث ػيٚ أٍالك 

 ٍغخأصشة

ٗ ألر د  ىغٞ س ث 

 ٗ ىَؼذ ث

أػَ ه سأعَ ىٞت قٞذ 

  ىَضَ٘ع  ىخْ ٞز

 أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ 

     تط٠ٛح اٌم١ّح اٌذفتر٠ح:

 2113ْٝ ٝش  1 ىشطٞذ فٜ 
 بؼذ مظٌ   عخٖالك  ىَخش مٌ

12236, 42,62 22,,5 212114 

 ,3, 412 3,1 144 إػ ف ث

 - - - -  ىَغزٗف

 - (110) 110 -  ىَغ٘ه

 - - - - فشٗق ث حغ٘ٝو  ىؼَيت  ألصْبٞت

 (44,) - (525) (,21)   عخٖالك

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

تعذ خظُ  4136ِارش  53اٌرط١ذ فٟ 

 41,461 5,486 6,158 34,464 االضتٙالن اٌّتراوُ

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 5,,552 ,3226 262254 262252 ت /  ىخقٌٞٞب ىخني   

 (3524,0) - (212510) (132,61)   عخٖالك  ىَخش مٌ  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 41,461 5,486 6,158 34,464  4136ِارش  53طافٟ اٌم١ّح اٌذفتر٠ح فٟ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 41,353 4,416 7,481 34,711 2113 ٍ سط  31ط فٜ  ىقَٞت  ىذفخشٝت فٜ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 41,316 4,617 6,184 34,581 2113دٝغَبش  31ط فٜ  ىقَٞت  ىذفخشٝت فٜ 

 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ 

 

 

 

 

     5413د٠طّثر  53

    

  314,146 18.6 عْذ ث  ىخَْٞت  ىغنٍ٘ٞت

  ════ ═════  
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 )غ١ر اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّرد١ٍح اٌّىثفح

  4136ِارش  53 ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ
 

 األطٛي األخرٜ     1

 53/15/4136 31/13/2113 31/12/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ أٌف لاير عّأٟ 

    

 ,36220 332101 73,465 ف٘  ذ ٍغخغقت  ىقبغ

 ,5241 2,51, 5,516 (23 ىقَٞت  ىؼ دىت  ىَ٘صبت ىيَشخق ث  ىَ ىٞت )إٝؼ ط 

 362445 352351 81,588 (11بو أٗس ق  ىقب٘ه )إٝؼ ط ط فٜ ٍغخغق  ىؼَالء ٍق 

 ───── ───── ───── 

 336,615 ,02303 ,02141 

 ═════ ═════ ═════ 

    

    

    

 

 ٚدائع اٌعّالء   6

 53/15/4136 31/13/2113 31/12/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ أٌف لاير عّأٟ 

    

 816,156 734,483 216,,1220  ىغغ ب ث  ىض سٝت

 763,411 715,811 55624,1 عغ ب ث  ىخ٘فٞش

 - 7,111 - شٖ د ث إٝذ ع

 3,134,631 3,171,611 652341,  ى٘د  غ ألصو

 37,337 116 ,102,3 ٗد  غ  عالٍٞت

 ────── ──────── ─────── 

 2202,2,04 4,114,874 4,316,376 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

   

 

 تساِاخ األخرٜاالٌ 31

 53/15/4136 31/13/2113 31/12/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ أٌف لاير عّأٟ 

    

 ,35266 ,5,255 3,2261 ف٘  ذ ٍغخغقت  ىذفغ ٗ مشٙ 

 523,5 2611, 32345 ( 23 ىقَٞت  ىؼ دىت  ىغ ىبت ىيَشخق ث ) إلٝؼ ط

 362445 35,351 612366 (0إىخض ٍ ث أٗس ق  ىقب٘ه ) إلٝؼ ط 

 ────── ─────── ────── 

 1122,,2 1122510 ,,2512 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )غ١ر اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّرد١ٍح اٌّىثفح

  4136ِارش  53ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ 
 

   اٌضرائة     33

  53/15/4136 31/13/2113 31/12/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ ٌف لاير عّأٟأ 

     ت١اْ اٌذخً

 7,763 3,316 12450  ىغْت  ىغ ىٞت ى خشة / 

 ─────── ─────── ─────── 

    

 

 

 تط٠ٛاخ ِظرٚف اٌضر٠ثح

  ىبْل ٍيضً بَظشٗف ث ػشٝبٞت ىيذمو عغب  ىْغب  ىخ ىٞت:

لاير ػَ ّٜ 312111ِ إصَ ىٜ  ىذمو  ىَضَغ  ىزٛ ٝضٝذ ػِ % 12ٍ                      عيطْت ػَ ُ:       

% ٍِ  ىذمو  ىخ ػغ ىيؼشٝبت21دٗىت  إلٍ س ث  ىؼشبٞت  ىَخغذة:        

( ,211% ٍِ  ىذمو  ىخ ػغ ىيؼشٝبت)إبخذ ء ٍِ  ىؼ ً 21                            ٍظش:          

 

:ي خشة ظ  ىَغ عبٜ ٗ ٍظشٗف ػشٝبت  ىذمو ىأدّ ٓ ششط ىيخغ٘ٝ ث بِٞ ػشٝبٞت  ىذمو عغب  ىشب  

 

 53/15/4136 31/13/2113 31/12/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ أٌف لاير عّأٟ 

    

 68,681 6,111 33,187  ىشبظ  ىَغ عبٜ                                                      

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

ت عغب  ىْغبت  ىَقشسة  ىؼشٝب  3,634 1216, 7,858 

 331 43 56 ٍظشٗف ث فٞش ق بيت ىيخظٌ

 (571) (3,) (314) إٝش د ث ٍؼ  ة

 367 45 336 أمشٙ 

 ─────── ─────── ─────── 

 3,671 12104 7,763 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 .,211دٝغَبش  31ْت  ىَْخٖٞت فٜ حٌ حقٌٞٞ   ىخض ٍ ث  ىؼشٝبٞت ىيبْل بغيطْت ػَ ُ مَ  فٜ  ىغ

 
شٝبٞت   ىَؼْٞت. إُ  ىشب٘ؽ  ىؼشٝبٞت ىؼَيٞ ث صَٖ٘سٝت ٍظش  ىؼشبٞت ب ىْغبت ىيؼش  ب  ىَخخي ت  ىَطبقت ٕٜ فٜ ٍش عو ٍخخي ت ٍِ  إلمَ ه ىذٙ  ىغيط ث  ىؼ

 .2112دٝغَبش  31إُ  ىخض ً  ىبْل بشأُ فشػٔ فٜ أب٘ ظبٜ قذ حٌ   ح  ق ػيٞٔ ٍغ  ىغيط ث  ىؼشٝبٞت عخٚ 
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 )غ١ر اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّرد١ٍح اٌّىثفح

  4136ِارش  53ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ 
 

  )٠ت١ع(  اٌضرائة     33

 

 53/15/4136 31/13/2113 31/12/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ أٌف لاير عّأٟ 

    االٌتساِاخ اٌضر٠ث١ح 

    
 7,763 3,316 12450  ىغْٔ  ىغ ىٞٔ – ػشٝبت   ىذمو ٗػش  ب أمشٙ
 (86) 17 110  ىغْٔ  ىغ بقٔ – ػشٝبت   ىذمو ٗػش  ب أمشٙ

 ─────── ─────── ─────── 

 125,6 3,476 7,741 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 األطٛي ٚإلٌتساِاخ اٌضر٠ث١ح اٌّؤجٍح اٌّعترف تٙا

 
   

 53/15/4136 31/13/2113 31/12/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ أٌف لاير عّأٟ 

     ألط٘ه ٗ إلىخض ٍ ث  ىؼشٝبٞت  ىَؤصيت ٍْغ٘بت ىيخ ىٜ:

 611 513 401 ٍخظظ ث فشٗق ث  ىخ٘قٞج 

 (41) - (1,) إعخزَ س ث ٍخ٘فشة ىيبٞغ 

 ────── ─────── ─────── 

 411 513 681 

 

 

══════ ═══════ ═══════ 

    

 

 34 إ٠ذاعاخ خاطح ثا٠ٛٔح   
 

 

31/12/2113 31/13/2113 53/15/4136  

  أٌف لاير عّأٟ أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ

    

 فٜ ْٝ ٝش 16,111 83,111 83,111
  ىغْت  ى خشة / إٝذ ػ ث ٍغخيَت ماله - 31,111 31,111

─────── ─────── ───────  
16,111 16,111 16,111  

═══════ ═══════ ═══════  

    

 ,211ٗ   2114  ٝذ ػ ث  ىز ّ٘ٝت  ىغ ىٞت ٍغخغقت  ىذفغ فٜ ح٘ سٝخ ٍخؼذدة بِٞ ػ ٍٜ 
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 )غ١ر اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّرد١ٍح اٌّىثفح

  4136ِارش  53ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 

 ر لاتٍح ٌٍتٛز٠عاٌغ١اإلدت١اطاخ األخرٜ   35

 

إدت١اطٟ  

اإلضتثّاراخ 
 اٌّتٛفرج ٌٍث١ع 

إدت١اطٟ إعادج 

 اٌتم١١ُ 

إدت١اطٟ اٌمرع 

 اٌثأٛٞ 

 اٌّجّٛع

 أٌف ر ع أٌف ر ع أٌف ر ع أٌف ر ع  

     
     

 66,617 51,561 5,188 4,166 2113ْٝ ٝش  1فٜ 
 116 - - 116 ط فٜ عشمت قٞ٘د إعخزَ س ث ٍخ٘فشة ىيبٞغ 

 (71) - - (71) ٞش  ىؼشٝبٜ فٜ ط فٜ ّخ  ش   عخزَ س ث  ىَ ىٞت  ىَخ عت ىيبٞغ ىخ ر
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 67,856 51,561 5,188 5,755  4136ِارش  53فٟ 
 ======= ========= ========= ========= 

 312551 252011 32,66 12,05 2113ٍ سط  31فٜ 
 ======= ========= ========= ========= 

 

 

 َٝزو  إلعخٞ ؽٜ  ى   غ ٍِ إػ دة حقٌٞٞ  ألس ػٜ ٗ ىَب ّٜ ٕٗ٘ فٞش ق بو ىيخ٘صٝغ ىغِٞ بٞغ أٗ إعخخذ ً  ألط٘ه  ىَخؼيقت.   (1)

. (12َٝزو إعخٞ ؽٜ  ىقشع  ىز ّ٘ٛ حغ٘ٝو عْ٘ٛ ٍق بو  إلٝذ ػ ث  ىز ّ٘ٝت  ىخ طت  ىخٜ حغخغق ماله فخشة  ىخَظ عْ٘ ث  ىخ ىٞت )إٝؼ ط  (2)

  إلعخٞ ؽٜ ٍخ٘فش إلػ دة حغ٘ٝئ إىٚ  ألسب ط  ىَغخضضة ػْذ إعخغق ق  إلٝذ ع  ىخ ص.  

 

 

 

 االٌتساِاخ االدتّا١ٌح اٌطارئح 36  

 53/15/4136 31/13/2113 31/12/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ أىا لاير ػَ ّٜ أٌف لاير عّأٟ 

    

 614,541 671,176 4,620,1 ػَ ّ ث

 11,645 81,346 6,2616  ػخَ د ث ٍغخْذٝت
 61,158 363,688 32344,  ىخض ً فٞش ٍغغ٘ب ػيٚ حقذٌٝ

 ────── ────── ────── 

 63,2041 881,166 881,718 

 ══════ ══════ ══════ 

 

ٍيٞفُ٘ لاير ػَف ّٜ( 1.1  -2113دٝغفَبش  31ٍيُٞ٘ لاير ػَ ّٜ/ 1.1  -2113 ٍ سط  31ٍيُٞ٘ لاير ػَ ّٜ ) 1.1 حشَو   ىخض ٍ ث   عخَ ىٞت  ىط س ت ٍبيغ

 حخؼيق بقشٗع ٍخؼزشة. 

 

 

 إ٠راداخ اٌفٛائذ    37

 

 – 2113ٍ سط  31) 2114ٍ سط  31أشٖش  ىَْخٖٞت فٜ   ىغختى خشة % 4.40إُ  ألط٘ه  ىخٜ حغغب ىٖ  ف٘  ذ قذ  مخغبج ف  ذة بَؼذه إصَ ىٜ بيغ 

 %(. 3,.4 -2113دٝغَبش  31 - % 5.11

 

 ِظرٚفاخ اٌفٛائذ    38

– 2113دٝغَبش  31 -%3.64 –  2113ٍ سط  31)% 1.46  - 2114ٍ سط  31أشٖش  ىَْخٖٞت فٜ   ىغختبيغ ٍخ٘عؾ إصَ ىٜ حني ت  ىخَ٘ٝو ى خشة 

1.,2  % .)  
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 )غ١ر اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّرد١ٍح اٌّىثفح

  4136ِارش  53ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 غ١ً األخرٜ إ٠راداخ اٌتش    31

فٟ أشٙر إٌّت١ٙح  5 

53/15/4136 

ٜ فأشٖش  ىَْخٖٞت  3

31/13/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ أٌف لاير عّأٟ 

   

 631 0,2 ط فٜ أسب ط ٍِ ػَيٞ ث طشف  ىؼَيت  ألصْبٞت

 4,158 325,4  ىشعً٘ ٗ ىؼَ٘ ث

 414 161 ط فٜ أسب ط بٞغ إعخزَ س ث ٍخ عت ىيبٞغ

 838 14, أمشٙ  إلٝش د ث ٍِ عْذ ث ٗ

 566 6,2 إٝش د ث ح٘صٝؼ ث  ألسب ط  

 4,118 12151 سعً٘  ىخذٍ ث  

 76 110 إٝش د ث ٍخْ٘ػت  

 ────── ────── 

 ,2211 ,2111 

 ══════ ══════ 

 ِظرٚفاخ اٌتشغ١ً األخرٜ  31

فٟ أشٙر إٌّت١ٙح  5 

53/15/4136 

ٜ فأشٖش  ىَْخٖٞت  3

31/13/2113 
 ا لاير ػَ ّٜأى أٌف لاير عّأٟ 
   

 3,333 12415 ٍظشٗف ث  ىخأعٞظ
 4,111 ,2206 ٍظشٗف ث  ىخشغٞو ٗ ىَظشٗف ث  إلد سٝت

 ────── ────── 
 422,2 5,113 
 ══════ ══════ 

 اٌّعاِالخ ِع األطراف راخ اٌعاللح    36 

 

 ِعاِالخ أخرٜ ِع أطراف راخ عاللح 

سٝت إػخٞ دٝت ٍغ بؼغ  ىَذس ء  ىخْ ٞزِٝٞ أٗ  ىَغ َِٕٞ أٗ أػؼ ء ٍضيظ  إلد سة أٗ  ىششم ث ٝقً٘  ىبْل بئصش ء ٍؼ ٍالث فٜ ظو ظشٗف حض 

  ىخٜ ىٌٖ فٖٞ  ّ ٘ر ق2ٛ٘ إُ إصَ ىٜ ٍب ىغ  ألسطذة ٍغ حيل  ألؽش ف ر ث  ىؼالقت ٕٜ م ىخ ىٜ:

 
 53/15/4136 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
31/13/2113  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ىَضَ٘ع  أمشٙ ٍغ ٌٕ س ٞغٜ اٌّجّٛع  أخرٜ  ِطاُ٘ رئ١طٟ 
 أىا س.ع أىا س.ع أىا س.ع  أٌف ر.ع  أٌف ر.ع  أٌف ر.ع 
       

 71,367 71,367 - ,,2,20 ,,2,20 -  ىقشٗع ٗ ىغي ٞ ث
 35,616 35,616 - 2312,52 222505 ,21,216 ٗد  غ  ىؼَالء

 51 - 51 122,01 1220,0 03  ىَغخغق ٍِ  ىبْ٘ك
 35,761 35,617 87 03 - 03  ىَغخغق ىيبْ٘ك

 7,711 7,711 - 212111 52511 142511 إٝذ ػ ث م طت ر ّ٘ٝت 
مط ب ث ٍغخْذٝتي ػَ ّ ث 

 3,184 3,157 41 ,12,1 ,1211 11, ٗأٗس ق قب٘ه 
حغٖٞالث إ خَ ّٞت ٍخضذدة 

 11,111 - 11,111 2111,, - 2111,, عغب  ىطيب 
ذ  ىَخ ؽش ػَ ّ ث ػ

 6,364 5,555 176 12624 ,66 ,5, ٍغخيَت 
 - - - 221,2 166 22126  إلعخزَ س
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1, 

 

 )غ١ر اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّرد١ٍح اٌّىثفح

  4136ِارش  53ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ 
 

 ٠تثع اٌّعاِالخ ِع األطراف راخ اٌعاللح  36

 
 َخؼيقت ب ىَؼ ٍالث ٍغ  ألؽش ف ر ث  ىؼالقت:بٞ ُ  ىذمو  ىَب ىغ  ىخ ىٞت  ىٝخؼَِ 

 
 53/15/4136 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

31/13/2113  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ىَضَ٘ع  أمشٙ ٍغ ٌٕ س ٞغٜ اٌّجّٛع  أخرٜ  ِطاُ٘ رئ١طٟ 
 أىا س.ع أىا س.ع أىا س.ع  أٌف ر.ع  أٌف ر.ع  أٌف ر.ع 
       
 410 412 6 326 322 4  د ث  ى ٘  ذإٝش

 0 0 - 11 11 - إٝش د ث  ىؼَ٘ىت 
       

 102 111 02 12544 ,16 123,5 ٍظشٗف ث  ى ٘  ذ 
 365 365 - 235 235 - ٍظشٗف ث أمشٙ 

 

 

 

 اٌّعاِالخ ِع األطراف راخ اٌعاللح )٠تثع(   36

 

 

 ح  طٞو ٍض ٝ   إلد سة  ىؼيٞ  ٕٜ م ىخ ىٜ:

 
اشٙر إٌّتٙح فٟ اٌثالثح      

 53/15/4136 سٗ حب ٍٗض ٝ  قظٞشة  ألصو أمشٙ

  أٌف لاير عّأٟ

 31/13/2113 

 أىا لاير ػَ ّٜ

 

     

  ,56  561 ر بخٔ -

  024  031 فٞش ر بخٔ  -

 123,1  123,3  

     

 

 

 

 اٌّطاّْ٘ٛ    41

 

أٗ أمزش ٍِ أعٌٖ  ىبْلي ع٘ ء بأعَ  ٌٖي أٗ ػِ ؽشٝق عغ ب ث ٍِ ْٝ٘ب ػٌْٖي  %11ق  َت بَغ َٕٜ  ىبْل  ىزِٝ َٝينُ٘ ّغبت  2114ٍ سط  31عخٚ ح سٝخ 

 :مَ  ٝيٜ  ٗػذد  ألعٌٖ  ىخٜ َٝينّٖ٘ 

 

   

   

   

ػذد   عٌٖ  

 ّغبت  ىخَيل % )أىا(

 342,1 647,586  ىبْل  ىخض سٛ  ىقطشٛ

 142,4 316,111 ٍضَ٘ػت عٖٞو بٖ٘ ُ  ىق بؼت ػ.ً.ً.

 ,1121 345,147  ىَذّٞت طْذٗق حق ػذ  ىخذٍت 

   

 

 

 خ سٝخ  ىخقشٝش.ب أعٌٖ  ىبْلق  َت ٝخٌ  عخغ ب ّغبت  ىَغ َٕت ػيٚ أع ط إصَ ىٜ 
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 )غ١ر اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّرد١ٍح اٌّىثفح

  4136ِارش  53ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ 
  

 اٌتذ١ًٍ اٌمطاعٟ   43

 أسبغ أقغ ً حبؼ  ى٘عذ ث  ىؼَو ػيٚ  ىْغ٘  ىخ ىٜ: ألفش ع  إلد سة ْٝظٌ  ىبْل  ىٚ

 ت   عخٞ ص ث  ىَظشفٞت  ىٍٞ٘ٞتٞٝقً٘ قغٌ  ىَظشفٞت   عخٖالمٞت بؼشٗع   خَ ّٞت ىالفش د ىيخيب-

ه  ى٘د  غ ٗ ىخض سة ٗ ىخذٍ ث ىيؼَالء ٍِ  ىششم ث  ىخٜ حشَو  ىقشٗع ٗقب٘ َْخض ثى يششم ث بخ٘فٞش ٍضَ٘ػت ٍخْ٘ػت ٍِ ٝقً٘ قغٌ  ىخذٍ ث  ىَظشفٞت ى -

  ىٞت ٗ ىؼَالث   صْبٞت .َ ى

ع ؽت ىيؼَالء ٍِ   فش د ٗمزىل ٍِ أطغ ب  ىزشٗ ث ٘ س ث ٗمذٍ ث  ىزَْخض ث   عخزَ سٝت ٍزو  د سة   ط٘ه ٗ  عخَٝقً٘ قغٌ   عخزَ س بخقذٌٝ  ى -

 ٗػَالء  ىَؤعغ ث 2

 ىخضْٝت بَ  فٖٞ   ع٘ ق  ىَ ه ٗ ىؼَالث   صْبٞت ىؼَال ٖ  ب  ػ فت  ىٚ  د سة  ىغٞ٘ىت ٍٗخ ؽش  ٝقً٘ قغٌ  ىخض ّت بخقذٌٝ ٍضَ٘ػت م ٍيت ٍِ ٍْخض ث ٗمذٍ ث -

  ىغ٘ق .

 ٝقً٘ قغٌ  ىخذٍ ث  ىَظشفٞت  ىذٗىٞت مذٍ ث ٍزو  طذ س ػَ ُ  ىَخ ؽش ٗ  ىَش سمت ٗ ىقشٗع  ىخ ......-

 ششٝؼت . حقً٘  ىظٞشفت   عالٍٞت بخقذٌٝ مذٍ ث ٍْٗخض ث  عالٍٞت ٍط بقت ىي -

 

 أد ء  ىقط عٝخٌ حقٌٞٞ حقً٘   د سة بغغ ب ّخ  ش  ىخشغٞو ىيقط ػ ث  ىخٜ حؼَو بشنو ٍْ ظو ٍِ  صو  حخ ر  ىقش س ث  ىَخؼيقت بخخظٞض  ىَ٘ سد ٗحقٌٞٞ   د ء. 

خنبذٕ  حفٜ  ىق٘  ٌ  ىَ ىٞت.  ىخن ىٞا  ىخٜ  ٞتٞيق ط بطشٝقت ٍخخي ت ػِ  ىشبظ أٗ  ىخغ سة  ىخشغحفٜ بؼغ  ىْ٘ عٜ  ٞت  ىخٜػيٚ أع ط  ىشبظ أٗ  ىخغ سة  ىخشغٞي

 ىقط ػ ث  ىخشغٞو. ٗ  حخظضػيٚ أع ط ٍضَ٘ػت  ٝخٌ إد سحٖ  ىَٖ ً  ىَشمضٝت 

 
 

 

 -اٌتذ١ًٍ اٌمطاعٟ دطة اٌتاٌٟ :
 

اٌثالثح 

االشٙرإٌّت١ٙح 

53/15/4136 

 

لطُ اٌّظرف١ح 

 الضتٙالو١ح

لطُ اٌخذِاخ 

 اٌّظرف١ح

لطُ اٌخذِاخ  لطُ اٌخسأح لطُ االضتثّار

 اٌّظرف١ح اٌذ١ٌٚح

 اٌّجّٛع اٌظ١رفح اإلضال١ِح

        

 اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ اٌف لاير عّأٟ 

        

 48,466 316 656 3,371 3,381 31,716 34,481 ا٠راداخ اٌتشغ١ً
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 31,511 (361) (8,361) 3,383 667 1,741 8,683 االرتاح
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 5,748,116 41,831 3,411,141 84,717 53,461 3,351,114 666,614 ِجّٛع االطٛي
 

 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  شٖش   ىزالرت 

 ىَْخٖٞت 

31/13/2113 

قغٌ  ىَظشفٞت 

  عخٖالمٞت

قغٌ  ىخذٍ ث 

  ىَظشفٞت

قغٌ  ىخذٍ ث  قغٌ  ىخض ّت قغٌ   عخزَ س

  ىَظشفٞت  ىذٗىٞت

  ىَضَ٘ع  ىَضَ٘ع

        

  ىا لاير ػَ ّٜ  ىا لاير ػَ ّٜ لاير ػَ ّٜ ىا   ىا لاير ػَ ّٜ  ىا لاير ػَ ّٜ  ىا لاير ػَ ّٜ  ىا لاير ػَ ّٜ 

        

 ٝش د ث 

  ىخشغٞو
122532 02152 ,0, 1256, 12350 15 242415 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 02506 (,11) (52250) 66, 614 62311 622,2   سب ط

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

ٍضَ٘ع 

   ط٘ه
,562,4, 1213,2,03 2121,1 1302,6, 5662114 112230 22,332,42 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

  

 
 -: اٌم١ّح اٌعادٌح ٌألدٚاخ اٌّا١ٌح 44

 

  ألعٌٖ فٞش  ىَذسصت ت ػيٚ أعؼ س  ىغ٘ق  ىَذسصت أٗ ػشٗع أعؼ س  ى٘عط ء. ٗحقذس قَٞت ْشط ى ع٘ ق ألحغخْذ  ىقٌٞ  ىؼ دىت ىألدٗ ث  ىَ ىٞت  ىخٜ ٝخٌ حذ ٗىٖ  فٜ 

 يَغخزَش فٖٞ  ٗأعؼ س  ىشش ء  ىغ ىٞت. ى ألمشٙ ػيٚ أع ط  ىَؼيٍ٘ ث  ىَقذٍت ٍِ ٍذٝشٛ  ىظْ دٝقي ٗ ىَؼيٍ٘ ث  ىَ ىٞت 

 

 .ٕ٘ ٍ  ٝؼنظ إَٔٞت  ىَذمالث  ىَغخخذٍت فٜ طْغ  ىقٞ ع ثٝقٞظ  ىبْل  ىقٌٞ  ىؼ دىت ب عخخذ ً حغيغو  ىقَٞت  ىؼ دىت  ىخ ىٞتي ٗ
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 )غ١ر اٌّذلمح(  إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّرد١ٍح اٌّىثفح

  4135 ٠ٛ٠ٕٛ 51ٌٍفترج إٌّت١ٙح  فٟ 
  

 -: )٠تثع( اٌم١ّح اٌعادٌح ٌألدٚاخ اٌّا١ٌح 44

 

 :ّٔارج اٌتم١١ُ 

 ذسصت فٜ  ألع٘ ق  ىْشطت ىألط٘ه أٗ  إلىخض ٍ ث  ىَش بٖت؛:  ألعؼ س )فٞش  ىَؼذىت(  ىَ 1 ىَغخ٘ٙ 

 ىزٛ ٝخٌ سطذٓ إٍ  ٍب ششة ) ٍزو  ألعؼ س ( أٗ فٞش ٍب شش )أٛ  ىَغخَذة ٍِ  ألعؼ س(.  1بخالف  ألعؼ س  ىَذسصت ػَِ  ىَغخ٘ٙ : حقْٞ ث أمشٙ  2 ىَغخ٘ٙ 

قو ٍِ أع٘ ق ّشطت  ٗ أدٗ ث ٍَ ريت ؛ أعؼ س ّقيج ػِ أدٗ ث ٍَ ريت أٗ ٍش بٖت فٜ  ألع٘ ق  ىخٜ حؼخبش أٗحشَو ٕزٓ  ى ئت أدٗ ث ٍقَٞت ب عخخذ ً : أعؼ س  ىغ٘ق  ىَذسصت فٜ 

 مشٙ فٖٞ  صَٞغ  ىَذمالث  ىٖ ٍت بشنو ٍب شش أٗ فٞش ٍب شش ٍالعظخٖ  ٍِ بٞ ّ ث  ىغ٘ق.ّشطت ؛ أٗ أع ىٞب حقٌٞٞ  

يت ىيشطذ . ٗحشَو ٕزٓ  ى ئت صَٞغ  ىظن٘ك  ىخٜ حخؼَِ حقْٞت حقٌٞٞ  ىَذمالث  ىخٜ   حغخْذ ػيٚ  ىَذمالث  ىخٜ ٕٜ فٞش ق ب:  ىخقْٞ ث  ىخٜ حغخخذً  3 ىَغخ٘ٙ 

  ػيٚ أع ط أعؼ س ّقيج ػِ أدٗ ث ٍؼطٞ ث صذٝشة ب ىَالعظت ٗ ىَذمالث فٞش ق بيت ىيشطذ ٝنُ٘ ىٖ  حأرٞش مبٞش ػيٚ حقٌٞٞ  ىظل . ٗحشَو ٕزٓ  ى ئت  ألدٗ ث  ىخٜ ٝخٌ حقَٖٞٞ

 حخطيب حؼذٝالث مبٞشة فٞش ق بيت ىيشطذ أٗ  فخش ػ ث ىخؼنظ   مخالف ث بِٞ ٕزٓ  ىظن٘ك. ٍش بٖت  ىخٜ

 
 .ؼ دىت:ٗٝبِٞ  ىضذٗه  ىخ ىٜ حغيٞو  ألدٗ ث  ىَ ىٞت  ألمشٙ ٍِ أدٗ ث  ىَشخق ث  ىَغضيت ب ىقَٞت  ىؼ دىت عغب ٍغخ٘ٙ  ىخغيغو  ىٖشٍٜ ىيقَٞت  ى

  

 
 

 اٌّجّٛع 4اٌّطتٜٛ  3اٌّطتٜٛ  

 أٌف ر ع أٌف ر ع أٌف ر ع 4136ش ِار 53
    

    اٌّٛجٛداخ اٌّا١ٌح
    

    ِذتفظ تٙا ٌٍّتاجرٖ.إضتثّاراخ 

 48,861 - 48,861 عْذ ث  ىخَْٞت  ىغنٍ٘ٞت

 48,861 - 48,861 اٌّجّٛع

    

    إضتثّاراخ ِتادٗ ٌٍث١ع:

 17,111 - 17,111 عْذ ث  ىخَْٞت  ىغنٍ٘ٞت

 37,461 - 37,461 أعٌٖ ٍذسصت 

 36,411 36,411 - أعٌٖ فٞش ٍذسصت أمشٙ

 317,615 36,411 63,347 اٌّجّٛع

    

    
    

 1322111 1422,0 11,2023  4136ِارش   53ِجّٛع اٌّٛجٛداخ اٌّا١ٌح وّا فٟ 

 1112410 ,11220 ,211,, 4135ِارش   53ِجّٛع اٌّٛجٛداخ اٌّا١ٌح وّا فٟ 

 1312026 ,14204 ,,,1152 4135 د٠طّثر  51فٟ  ِجّٛع اٌّٛجٛداخ اٌّا١ٌح وّا

    

       بْ ء ػيٚ حقٌٞٞ  ىطشف  ىَق بوي ٍٗؼذ ث  ألٍ ً ّٗقيج ٍْٗغْٞ ث  ىؼ  ذ. 2ٗحقذس قَٞت  ألد ة  ىَ ىٞت  ىَشخقت ػْذ ٍغخ٘ٙ 
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      إ٠ضاداخ دٛي اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اٌّىثفح )غ١ر اٌّذلمح(

  4136 ِارش 53ٌٍفترج إٌّت١ٙح فٟ     
 

 اٌّشتماخ اٌّا١ٌح   45
4136ِارش  53  اٌم١ّـــح االعتثــار٠ح ٚفمــا ٌشــرٚط االضتذمــــك    

أشٙر 5خالي  إجّاٌٟ اٌم١ّح االعتثار٠ح اٌم١ّح اٌعادٌح اٌطاٌثح اٌم١ّح اٌعادٌح اٌّٛجثح  شٙر 34أشٙر إٌٝ  5ِٓ    أوثرِٓ ضٕح 

     ) 31إ٠ضاح(  1)إ٠ضاح( 
ٞت ىَشخق ث  ىَ ى  أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ أٌف لاير عّأٟ 

 1252356 1126,1 22125 13,21,1 (322,1) 322,1 ػق٘د ٍق ٝؼ ث أعؼ س  ى   ذة

 - 462016 6320,1 ,111260 (24) ,3 ػق٘د شش ء ػَالث أصْبٞت آصيت

 - 462011 ,63200 ,111260 (31) 44 ػق٘د بٞغ ػَالث أصْبٞت آصيت

 - - 630 630 (1) - مٞ س ث  ىؼَيت 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 347,578 317,518 351,743 583,315 (32345) 5,516  ىَضَ٘ع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

     4135ِارش  53

        ىَشخق ث  ىَ ىٞت

  351,851  33,657  4,347  374,361 (1,518)  1,518  ٝؼ ث أعؼ س  ى   ذةػق٘د ٍق

 -  41,116  71,666  13,145 (68)  51 ػق٘د شش ء ػَالث أصْبٞت آصيت

 -  36,163  73,414  13,145 (31)  656 ػق٘د بٞغ ػَالث أصْبٞت آصيت

 -  51,535  51,773  81,186 (167)  167  ىغذ  ألػيٚ ألعؼ س  ى   ذة

 -  54,568  41,861  81,166 (418)  418 مٞ س ث  ىؼَيت 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 351,851 335,676 384,817 637,414 (6,811) 6,673  ىَضَ٘ع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

4135د٠طّثر  53  

 اٌّشتماخ اٌّا١ٌح 
 351,561 33,861 4,347 366,377 (7,483) 7,483    ذةػق٘د ٍق ٝؼ ث أعؼ س  ى

 - 6,167 56,881 66,717 (66) 75 ػق٘د شش ء ػَالث أصْبٞت آصيت
 - 6,164 56,885 66,717 (66) 76 ػق٘د بٞغ ػَالث أصْبٞت آصيت

 - 646 5,141 6,466 (38) 38 مٞ س ث  ىؼَيت 
 - - 4,365 4,365 (45) 45 حغ٘ؽ ث  ىغيغ 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 351,561 53,113 11,683 466,814 (7,561) 7,611  ىَضَ٘ع

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 

 


